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رؤيتنا هي املساعدة يف ترشيد نفقات الدولة.

 يساعد منظور التدقيق العام الربملان يف مساءلة الحكومة

وتحسني الخدمات العامة.

يفحص مكتب التدقيق الوطني النفقات العامة لصالح الربملان وهو هيئة مستقلة عن الحكومة. السري أمياس 

مورس كيه يس يب - املراقب واملدقق املايل العام - هو مسؤول يف مجلس العموم كام أنه يتوىل إدارة مكتب 

التدقيق الوطني الذي يعمل به ما يقرب من 785 موظًفا.

يعتمد املراقب واملدقق املايل العام حسابات جميع الوزارات الحكومية والعديد من هيئات القطاع العام، كام 

أنه يتمتع بصالحيات قانونية إلجراء تحقيقات وإبالغ الربملان بشأن ما إذا كانت الوزارات والهيئات التي تتلقى 

متويالت من هذه الوزارات قد استخدمت مواردها بكفاءة وفاعلية وبشكل اقتصادي. تعمل الدراسات التي 

نجريها عىل تقييم جدوى اإلنفاق العام عىل املستويني الوطني واملحيل. تساعد توصياتنا وتقاريرنا الصادرة 

بشأن املامرسات الجيدة الحكومة عىل تحسني الخدمات، وقد ساهم عملنا يف تحقيق توفريات مدققة بواقع 

1.21 مليار جنيه اسرتليني يف 2015.



ملزيٍد من املعلومات بشأن مكتب التدقيق الوطني يرجى االتصال بنا عىل:
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حقائق رئيسية 

١٫١١٢ مليون
جنيًها إسرتلينًيا 

 تقديرنا لتكلفة الربنامج اإلج�لية 
التي ستتحملها حكومة اململكة 
املتحدة إىل نهاية سنة  ٢٠١٩-٢٠٢٠

٢,٦٥٩
 عدد الالجئ� املعاد توطينهم يف اململكة 
املتحدة من خالل الربنامج إىل نهاية شهر 
حزيران ٢٠١٦؛ أي ١٣٪ من الهدف املتمثل 

يف إعادة توط� ٢٠٠٠٠ الجئ

٢٠,٠٠٠
عدد الالجئ� السوري� الذين تهدف 
الحكومة إلعادة توطينهم يف اململكة 

املتحدة بحلول شهر أيار ٢٠٢٠

الشهر الذي التزم فيه رئيس الوزراء يف ذلك الوقت بإعادة توط� ٢٠٠٠٠ الجئ أيلول ٢٠١٥ 

سوري من خالل الربنامج بحلول ٢٠٢٠

متوسط عدد الالجئ� السوري� املعاد توطينهم يف اململكة املتحدة يف الفرتة ما ٢٤٨

ب� أيلول ٢٠١٥ إىل نهاية آذار ٢٠١٦

متوسط عدد الالجئ� السوري� املعاد توطينهم يف اململكة املتحدة كل شهر منذ ٣٤٨

إعادة إطالق الربنامج يف نيسان ٢٠١٦

النسبة املئوية لألشخاص املعاد توطينهم يف اململكة املتحدة من خالل الربنامج، الذين ٥٥٪

نجو من التعذيب أو أع�ل العنف أو كليه�، وذلك حتى نهاية شهر حزيران ٢٠١٦

٤٢١ مليون جنيًها 

إسرتلينًيا

املبلغ اإلج�يل املرصود من ميزانية املساعدة اإلÀائية الرسمية باململكة املتحدة 

لتمويل تكاليف كافة الالجئ� خالل عامهم األول باململكة حتى عام ٢٠٢١ (أي 

أعىل من من امليزانية املعلنة يف استعراض اإلنفاق عام ٢٠١٥ والتي كانت ٤٠٤ 

مالي� جنيه إسرتليني)

١٢٦  مليون جنيها 

إسرتلينًيا

إج�يل املبلغ الذي تتوقع وزارة الخارجية إعطاءه للسلطات املحلية حتى ٢٠٢٠ 

كمساهمة منها يف تكاليف فرتة وجود الالجئ� من السنة الثانية إىل الخامسة يف 

اململكة املتحدة (أي أقل من امليزانية املبدئية املعلنة يف استعراض اإلنفاق عام 

٢٠١٥ والتي كانت ١٢٩ مليون جنيه إسرتليني) 
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 ملخص 

1        أسفرت الحرب األهلية منذ اندالعها يف سوريا يف عام 2011 عن وجود حاالت نزوح جامعي للسوريني 

داخل سوريا وإىل البلدان املجاورة عىل حد سواء، ويُشكل السوريون حاليًا أكرب مجتمع الجئني عىل مستوى 

العامل، حيث هاجر ما يقرب من خمسة ماليني سوري إىل البلدان املجاورة فراًرا من مغبات الرصاع. وجدير 

بالذكر أن العديد من البلدان التي تستضيف أعداًدا كبرية من الالجئني السوريني هي بلدان نامية وليس 

بوسعها تقديم سبل الدعم لهذه األعداد الكبرية. ونتيجة لذلك، تفيد تقديرات منظمة األمم املتحدة أن واحًدا 

من كل عرشة الجئني سوريني من املقيمني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا بحاجة إىل إعادة توطينه يف مكان 

آخر.

2        هذا وقد أعلنت الحكومة الربيطانية يف كانون الثاين 2014 أنها ستقدم عىل وضع برنامج إعادة توطني 

للسوريني املعرضني للخطر )الربنامج( الذي يتيح لالجئني الذين يتم انتقاؤهم العيش يف اململكة املتحدة. وقد 

وقعت مسؤولية إطالق الربنامج األويل عىل عاتق وزارة الداخلية، حيث وضعت الوزارة عىل رأس أولوياتها 

األشخاص الذين يحتاجون إىل رعاية طبية عاجلة، واألشخاص الناجني من أعامل العنف وجرائم التعذيب 

فضاًل عن النساء واألطفال املعرضني للخطر. كان الربنامج ضيق النطاق، حيث مل ينجح سوى يف إعادة توطني 

239 الجئًا حتى نهاية شهر أيلول من عام 2015. ويف أيلول 2015، أعلن رئيس الوزراء آنذاك أنه سيتم توسيع 

نطاق الربنامج بهدف إعادة توطني 20,000 من أكرث الالجئني تعرًضا للخطر يف اململكة املتحدة بحلول أيار 

2020. وقد وضعت الحكومة الحًقا هدفًا يتمثل يف إعادة توطني 1,000 الجئ سوري قبل حلول عيد امليالد 

من عام 2015.

3        هذا وقد عمدت الحكومة إىل توسيع معايري االستحقاق لتشمل جميع من يعتربون عرضة للخطر من 

جانب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني. وقد غدت هذه املسؤولية مشرتكة بني وزارة الداخلية 

ووزارة التنمية الدولية الربيطانية ووزارة املجتمعات والسلطة املحلية التي كونت فريًقا مشرتكًا إلدارة 

الربنامج الواقع ضمن نطاق مسؤولية وزارة الداخلية )فريق الربنامج(. وتضم قامئة الجهات األخرى املشاركة 

يف الربنامج مؤسسات دولية ووزارات يف الحكومة املركزية وسلطات محلية ورشكاء تقديم الخدمات من 

القطاع الثالث.

4         حقق فريق الربنامج ورشكاؤه الهدف املتمثل يف إعادة توطني 1,000 الجئ سوري يف اململكة املتحدة 

بحلول عيد امليالد من عام 2015. ومنذ ذلك الحني، فقد نجحوا يف إعادة توطني 1,561 الجئ سوري إضايف، 

ليصل العدد اإلجاميل إىل 2,659 بنهاية حزيران 2016 وهو ما ميثل 13% من الهدف اإلجاميل.

 تقريرنا
5        يتناول هذا التقرير اإلنجازات التي حققها برنامج إعادة توطني السوريني املعرضني للخطر حتى 

اآلن، وكذلك اإلجراءات املتخذة لتنفيذ الربنامج ومستوى التقدم املحرز يف ضوء األهداف املحددة، واملخاطر 

املحيطة بتنفيذ الربنامج يف املستقبل وفيام إذا كانت تجري معالجتها يف الوقت الراهن أم ال. ويُعد هذا مبثابة 

استعراض ملستوى التقدم املحرز لربنامج التنفيذ. مل نتوصل إىل رأي يبني ما إذا كان هذا الربنامج قد نجح يف 



تحقيق القيمة املنتظرة مقابل األموال املنفقة بخصوصه، إذ ال يزال الوقت مبكًرا لتقييم هذا األمر. يتكون 

 التقرير من أربعة أجزاء:

•        يقدم الجزء األول ملحة عامة عن الرصاع السوري والحاجة إىل إعادة توطني الالجئني السوريني.

 •        يركز الجزء الثاين عىل إنشاء الربنامج وتنفيذه واالجراءات املتخذة واملنظامت املشاركة.

•        يحلل الجزء الثالث من التقرير اإلنجازات املحرزة يف الربنامج حتى اآلن وتجارب الالجئني واألطراف 

           املشاركني يف تقديم املعونات وحجم التحديات املتبقية.

 •        يحدد الجزء الرابع املخاطر املحيطة بتنفيذ الربنامج بنجاح والنطاق الذي يتم فيه إدارة هذه

         املخاطر.

6        هذا الربنامج متاح فقط لالجئني السوريني املسجلني يف األردن ولبنان والعراق ومرص وتركيا. ال 

يشمل هذا التقرير دعم اململكة املتحدة للسوريني الذين ال يزالون يف سوريا أو الالجئني السوريني يف أوروبا 

أو الالجئني من البلدان األخرى. كام ال يشمل التقرير أيًضا تعهد الحكومة بإعادة توطني األطفال املعرضني 

للخطر من الرشق األوسط وشامل أفريقيا أو األطفال الالجئني من غري مرافق يف أوروبا. 

7        لقد استعنا بإجابات خطية من مجموعة من السلطات املحلية املشاركة يف الربنامج، وزرنا هيئتني 

من السلطات املحلية يف محاولة لفهم تجاربهم عىل نحو أكرث تفصياًل. كام أجرينا بحثًا عن النهج الذي تتبعه 

كندا وأملانيا إلعادة توطني الالجئني السوريني )متاح عىل املوقع اإللكرتوين ملكتب التدقيق الوطني(. املرفقات 

تحتوي عىل تفاصيل كاملة عن قاعدة األدلة والنهج الذي نتبعه.

النتائج الرئيسية

التقدم املحرز حتى اآلن

8        قام فريق الربنامج بتوسيع دائرة الربنامج األصيل بنجاح وبشكل رسيع لتحقيق هدف جديد. يرمي 

هذا الهدف إىل إعادة توطني 1,000 الجئ سوري قبل حلول عيد امليالد لعام 2015. مثة رشاكة جيدة بني 

وزارات الحكومة املركزية والسلطات املحلية، فضالً عن عالقات عمل وثيقة مع الرشكاء الدوليني مع بذل 

جهود منسقة من كافة األطراف املشاركة يف تنفيذ الربنامج. كام كان هناك توافق يف اآلراء بني األطراف الذين 

تحدثنا معهم عىل أنه قد تم تنفيذ الربنامج بشكل رسيع يف الفرتة بني شهري أيلول وكانون األول من عام 

2015 من خالل اتباع عمليات غري مستدامة تتطلب عاملة مكثفة. أدرك فريق الربنامج أن تنفيذ الربنامج 

اعتمد عىل عمليات ُمعدة لربنامج أصغر نطاقًا. كام عمد الفريق إىل تضييق نطاق الربنامج خالل الفرتة بني 

شهري كانون الثاين ونيسان من عام 2016 إلعداده من جديد يف ضوء التجارب الحالية. ويف ضوء هذا، انخفض 

عدد الالجئني السوريني املُعاد توطينهم يف اململكة املتحدة خالل هذه الفرتة.

9        عملت السلطات املحلية جاهدة لتوفري أماكن إلعادة توطني الالجئني، لكنها مل تدرك دوًما توقعات 

الحكومة املركزية منها بعد مرور العام األول من تنفيذ الربنامج. وجدير بالذكر أن السلطات املحلية تشارك 

يف الربنامج تطوعيًا. وقد ازداد عدد األطراف املشاركة بدرجة كبرية، لريتفع من ثالثة جهات إىل 118 منذ 

توسيع نطاق الربنامج يف أيلول عام 2015. كام حدد فريق الربنامج ما يتعني عىل السلطات املحلية تنفيذه 

خالل السنة األوىل من وجود الالجئني يف اململكة املتحدة. لكنهم مل يقوموا بفعل هذا بدًءا من السنة الثانية 
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وحتى السنة الخامسة لالجئني للسامح للسلطات املحلية بإعداد الخدمات املالمئة وفًقا للظروف املحلية. 

أعربت بعض السلطات املحلية التي تحدثنا إليها عن قلقها بهذا الشأن ، وقالت أنهم مل يفهموا بوضوح ما 

يتعني تقدميه. 

10        يثق فريق الربنامج أنهم يسريون عىل الطريق الصحيح نحو تحقيق الهدف املتمثل يف إعادة توطني 

20,000 الجئ. بلغبلغ متوسط عدد الالجئني السوريني املُعاد توطينهم 248 الجئًا شهريًا يف الفرتة من أيلول 

2015 حتى نهاية آذار 2016، ولو استمر األمر عىل هذا النحو، ملا تسنى للفريق تحقيق الهدف الكيل، بل 

لكان العدد الكيل لالجئني املُعاد توطينهم أقبل من الهدف بواقع 6,160 الجئ. بيد أن هذه الفرتة اتسمت 

بتباطؤ عدد الالجئني املُعاد توطينهم يف الفرتة من كانون الثاين إىل نيسان 2016، إلفساح املجال أمام إعادة 

هيكلة الربنامج. وتجدر اإلشارة إىل أنه يف الفرتة من نيسان 2016 إىل نهاية شهر حزيران 2016 أعيد توطني 

1,044 الجئ مقابل هدف داخيل محدد متمثل يف إعادة توطني 1,030 الجئ، مام أدى إىل زيادة املعدل إىل 

348 الجئًا شهريًا. وقد حصل فريق الربنامج عىل تعهدات إرشادية كافية من السلطات املحلية إلعادة توطني 

20,000 الجئ بحلول عام 2020، ومن األهمية مبكان تجسيد هذه التعهدات يف شكل عروض دعم متينة 

حيث يلزم إعادة توطني الجئني يف كل ربع عام خالل الفرتة املتبقية من الربنامج مبعدل يفوق ما أُعيد توطينه 

حتى اآلن.

11        أخربنا الالجئون الذين تحدثنا معهم أن تجربة املشاركة يف هذا الربنامج كانت إيجابية بصورة 

كبرية، غري أن حالة الغموض بخصوص وضعهم يف اململكة املتحدة قد أثارت بعض القلق، أخربنا الالجئون 

أن عملية إعادة توطينهم يف اململكة املتحدة قد مضت عىل ما يرام وأنهم تلقوا ترحيبًا حاًرا من مجتمعاتهم 

الجديدة. غري أن املعلومات التي حصلوا عليها بشأن مكان إعادة توطينهم قد تكون متناثرة، فال يعلم 

الكثري منهم بصورة مؤكدة حقوقه يف اململكة املتحدة وما هو مؤهل له، مبا يف ذلك قدرتهم عىل السفر إىل 

الخارج وما إذا كان ميكنهم تقديم طلب إلعادة مل شمل األرسة أو ما سيحدث لهم يف نهاية برنامج السنوات 

الخمس. كام سمعنا أيًضا أن الالجئني الذين تم اختيارهم للمشاركة يف الربنامج مل يتسن لهم املطالبة ببعض 

االستحقاقات، مثل بدل مقدمي الرعاية أو استحقاقات االستقالل الشخيص نظًرا لعدم استيفائهم الرشوط 

الالزمة الختبار اإلقامة. وحيث أن الربنامج يختار الالجئني بناء عىل معايري العرضة للخطر -مثل العجز- فقد 

يشكل هذا التناقض صعوبات لبعض املشاركني.

إدارة مخاطر تنفيذ الربنامج

12        قد يتعرض مستقبل الربنامج للخطر نظًرا لقلة األماكن الدراسية وأماكن اإلقامة املالمئة املتاحة لدى 

السلطات املحلية، وقد أخربتنا السلطات أن هذا هو السبب الرئييس وراء احتامل عدم متكنهم من املشاركة 

يف الربنامج يف املستقبل، وسيحتاج الربنامج 4,930 منزل أو شقة -كام تشري التقديرات- عىل مدى الفرتة التي 

يستغرقها. وتحتاج السلطات املحلية إىل توفري نحو 10,664 مكان لرعاية األطفال ومكان درايس عىل مدار 

الفرتة ذاتها، وقد طلب فريق الربنامج من الرشاكات اإلقليمية اإلسرتاتيجية املعنية بالهجرة معالجة هذه 

املسائل بالتشاور مع السلطات املحلية، ولكنها ما زالت متثل مخاطر عىل بلوغ الهدف املتمثل يف إعادة توطني 

20,000 الجئ.

13        يقدم الربنامج التمويل الالزم للسلطات املحلية لدعم الالجئني بعد مرور عامهم األول يف اململكة 

املتحدة -بخالف برامج إعادة التوطني األخرى- ولكن األمور التي سيغطيها الربنامج ليست واضحة. 

سيُستخدم جزء من ميزانية الربنامج لسداد مبلغ إجاميل قدره 20,520 جنيًها إسرتلينيًا عن الالجئ الواحد عىل 
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مدار الخمس سنوات يف الربنامج إىل السلطات املحلية عىل النحو التايل: 8,520 جنيه إسرتليني عن العام األول 

ومبالغ منخفضة عن كل عام إضايف يقضيه الالجئ يف اململكة املتحدة، وتتمتع هذه السلطات املحلية مبطلق 

الحرية يف كيفية رصف هذه املبالغ حسب ما تراه مناسبًا، وانتاب بعض السلطات املحلية التي تحدثنا معها 

الشك حيال ما إذا كان من املتوقع أن تغطي الرسوُم جميع التكاليف املتكبدة بداية من السنة الثانية وحتى 

السنة الخامسة لالجئني يف اململكة حيال الذي يُتوقع أن يساهموا به من ميزانيتهم الخاصة. كام أعربت بعض 

السلطات املحلية التي تحدثنا إليها أيًضا عن قلقها بشأن حاجة الالجئني إىل قدر كبري من الدعم بعد قضاء 

الخمس سنوات األوىل يف اململكة املتحدة، وعىل وجه الخصوص الالجئني من ذوي االحتياجات الصحية البدنية 

أو العقلية الخاصة. وال يغطي متويل الربنامج الحايل دعم هذه االحتياجات، ولكن ستُدعم من ميزانيات 

الوزارات املعنية.

14        ليس هناك أي تقديرات لتكلفة الربنامج اإلجاملية التي تتكبدها اململكة املتحدة. تقع التكاليف 

عىل عاتق وزارات الحكومة املركزية املختلفة والسلطات املحلية املشاركة يف الربنامج، وتغطي ميزانية 

املساعدة اإلمنائية الرسمية الخاصة باململكة املتحدة معظم التكاليف املتكبدة يف السنة األويل التي يقضيها 

كل الجئ يف اململكة املتحدة، ويتغري الوضع يف السنة الثانية التي تقع بعد مرورها التكاليف الخاصة بالصحة 

والتعليم عىل عاتق الوزارة املعنية كام هو الوضع بالنسبة لكافة املواطنني، ومل يتم تحديد تكلفة الربنامج 

التي تتكبدها اململكة املتحدة إذ أنها تعتمد بصورة كبرية عىل أوضاع الالجئني النازحني إىل الدولة، وتُعد 

رسوم السلطات املحلية هي التكلفة الرئيسية الوحيدة الثابتة، وذكرت الوزارات أن تحليل جميع التكاليف 

سيستغرق وقتًا طويالً، وتشري تقديراتنا - باستخدام االفرتاضات التي وضعتها الوزارات - إىل أن إجاميل 

التكلفة الداللية للربنامج التي تتكبدها اململكة املتحدة قد يصل إىل 1,112 مليون جنيه إسرتليني مع نهاية 

سنة 2020-2019.

15       مع أن بعض عنارص إعادة تصميم الربنامج غري مفّعلة، إال أنه بشكل عام أحرز فريق الربنامج تقدًما 

يف إعادة تصميم الربنامج لتحسني تجارب الالجئني. لقد وضع فريق الربنامج خططًا ملراقبة الربنامج وتقييمه. 

كام يعتزم الفريق جمع تعقيبات وآراء رسمية من السلطات املحلية، لكنه مل يقم بذلك حتى اآلن. مام يشري 

إىل أنه ليس عىل دراية جيدة مبدى نجاح الربنامج عىل املستوى املحيل. الخطط املعنية بإضافة ميزات جديدة 

لهذا الربنامج متطورة بشكل أكرب، بيد أنها مل تدخل حيز التنفيذ حتى اآلن. لقد وضع الفريق خطة تجريبية 

لجمع معلومات عن الالجئني قبل وصولهم، كام أطلق مبادرة كفالة املجتمع )قيام األفراد والجمعيات الخريية 

والجامعات الدينية والرشكات بإعادة التوطني بطريقة مبارشة باإلضافة إىل السلطات املحلية(. كام أخربنا أن 

هذه التطورات غري رضورية لتحقيق الهدف املتمثل يف إعادة توطني 20000 الجئ سوري، غري أنها تساهم 

يف تحسني تجارب الالجئني وقدرتهم عىل االندماج بشكل رسيع يف اململكة املتحدة. ميكن أن تساعد معالجة 

مخاوف الالجئني بشأن فرص تعلم اللغة اإلنجليزية املحدودة يف االندماج بشكل أرسع.

مالحظات ختامية
16        تجدر اإلشارة إىل أن فريق الربنامج وغريه من وزارات الحكومة املركزية والسلطات املحلية ورشكاء 

تنفيذ الربنامج قد قدموا جميًعا أداًء جيًدا يف فرتة ما قبل عيد امليالد 2015 فيام يخص الوفاء بااللتزام بإعادة 

توطني 1000 الجئ سوري، حيث حققوا نتائج كبرية يف مدة زمنية قصرية، وأعادوا توطني عدد الجئني أكرب 

بكثري مقارنة بالربامج السابقة. ويعزى هذا النجاح بشكل أسايس إىل تفاين املشاركني يف الربنامج وحسن 

نواياهم. 
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17        َخفض فريق الربنامج بقدر من الحكمة والعقالنية األهداف الداخلية وتوقعات الربنامج يف الربع 

األول من عام 2016 إلتاحة الوقت من أجل إعادة تصميم الربنامج يف ضوء الدروس املستفادة. كام راعت 

عملية إعادة التصميم هذه جوانب بالغة األهمية يف الربنامج مثل تطوير كفاءة العمليات والتواصل إىل جانب 

تصميم إطار عمل رقايب وتقييمي، ورغم إحراز التقدم مل تدخل كافة التطورات حيز التنفيذ. 

18        حدد فريق الربنامج املخاطر األساسية املتعلقة بتنفيذ الربنامج مستقبالً وأخذها بعني االعتبار. 

ويف الوقت الذي يتطور فيه الربنامج يتعني عىل املؤسسات املشاركة ضامن تحويل حسن النية من جانب 

جميع املشاركني إىل أفعال مثل السعي إىل توفري مساكن مناسبة وأماكن يف املدارس، وذلك من أجل تخفيف 

املخاطر للوفاء بالهدف املتمثل يف إعادة توطني 20000 الجئ. وسوف تتضح أوضاع الالجئني الذين يصلون إىل 

اململكة املتحدة مبرور الوقت ومن خالل هذه املعلومات الجديدة، سيتعني عىل فريق الربنامج ضامن مراجعة 

افرتاضات امليزانية يف ضوء هذه املعلومات وكذلك ضامن عدم مواجهة السلطات املحلية لتكاليف رمبا يكون 

من الصعب عليهم تحملها. ما زالت السلطات املحلية تواجه نقصاً يف امليزانية، ويف حال أثرت زيادة التكاليف 

عن املتوقع عىل قدرة السلطات املحلية يف تنفيذ خدمات عالية الجودة، فستكون فرص الالجئني الذين 

يندمجون يف اململكة املتحدة معرضة حينئذ للخطر.

التوصيات
19       يتعني عىل فريق الربنامج ما ييل:

أ        التوضيح للسلطات املحلية مسألة عدم وجود متطلبات ثابتة ملا يتعني عىل السلطات املحلية تقدميه 

بدًءا من السنة الثانية وحتى السنة الخامسة لالجئني يف اململكة املتحدة، لتشجيع السلطات املحلية عىل 

تقديم الخدمات مبا يوافق احتياجات الالجئني.

ب       توضيح حق الالجئني فيام يتعلق بالسفر داخل اململكة املتحدة وخارجها، ومل شمل العائلة 

ووضعهم بعد السنة الخامسة من الربنامج، يجب عىل الوزارات توزيع املعلومات الحالية عىل جميع 

السلطات املحلية ومقدمي الخدمات املشاركني يف الربنامج.  

ج        ضامن إدراك وزارات الحكومة األخرى والسلطات املحلية املخاطر املقرتنة بالنجاح األوسع نطاًقا 

التي ستواجه الربنامج، مع رضورة وجود خطط إلدارة هذه املخاطر، مثل توفري املسكن واألماكن الدراسية 

املناسبة والقدرة عىل الوفاء بالتكاليف طويلة األجل غري املؤكدة. ميكن أن يشتمل هذا عىل تشجيع 

السلطات املحلية التي مل تشرتك بعد يف الربنامج أن تشارك به.

د        ضامن تسجيل سامت الالجئني واستخدامها لتكييف موازنة الربنامج يف ضوء أي تغيريات عىل 

االفرتاضات املبدئية، حتي ال تواجه أي مؤسسة مشاركة يف الربنامج صعوبات يف املشاركة بفاعلية نتيجة 

لضغوطات متعلقة بالتكاليف.

ه        ضامن تنفيذ إطار عمل تقييمي ورقايب شامل يف أرسع وقت، ويشتمل هذا عىل تحديد ماهية 

النجاح بعد تحقيق هدف إعادة توطني 20000 الجئ.
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و        املشاركة مع الرشكاء الدوليني والسلطات املحلية ومقدمي الخدمات التابعني لهم من أجل ضامن 

االستامع إىل آراء الالجئني ووضعها يف االعتبار عند إجراء أي عمليات تطوير جديدة مثل الرعاية املجتمعية 

من أجل تحسني تجارب الالجئني فيام يتعلق بالربنامج والحياة يف اململكة املتحدة.
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الجزء األول

الرصاع السوري

1.1        يعرض هذا الجزء من التقرير مقدمة عن الرصاع السوري ورد فعل املجتمع الدويل تجاه هذا 

الرصاع باإلضافة إىل كيفية استجابة اململكة املتحدة له.

1.2        تتوفر النسخة الكاملة من التقرير مبا يف ذلك هذا الجزء باللغة اإلنجليزية عىل موقعنا اإللكرتوين 
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الجزء الثاين

إطالق برنامج إعادة توطني السوريني املعرضني للخطر

2,1        يتناول هذا الجزء من التقرير كيفية تنفيذ برنامج إعادة توطني السوريني املعرضني للخطر مبا يف ذلك 

كيفية إعداد الربنامج )أهدافه واملؤسسات املشاركة( وعملية إعادة التوطني والتمويل.

 2,2        تتوفر النسخة الكاملة من التقرير مبا يف ذلك هذا الجزء باللغة اإلنجليزية عىل موقعنا اإللكرتوين 
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الجزء الثالث

التقدم املحرز حتى اآلن

3,1        يتناول الجزء الحايل من التقرير مستوى التقدم املحرز حتى اآلن يف تنفيذ برنامج إعادة توطني 

السوريني املعرضني للخطر )الربنامج( مبا يف ذلك: إنجازات الربامج وتجربة السلطات املحلية وتجربة الالجئني 

ونطاق التحديات املتبقية.

3,2        منذ أيلول 2015 عندما تغري نطاق الربنامج وتصميمه وتنفيذه، قسمت الوزارات الثالثة يف فريق 

الربنامج املركزي مرحلة تنفيذ الربنامج إىل ثالثة مراحل:

•           املرحلة 1 )من أيلول إىل كانون األول 2015(: توسيع نطاق برنامج إعادة التوطني الحايل حتى يتسنى 
إعادة توطني 1000 الجئ سوري يف اململكة املتحدة بحلول عيد امليالد عام 2015؛

•           املرحلة 1.5 )من كانون الثاين إىل نيسان 2016(: إعادة توطني 500 الجئ آخرين يف اململكة املتحدة 
ويف الوقت نفسه تصميم املرحلة 2 باالعتامد عىل املستفاد من املرحلة 1، وتطوير أدوات تقنية 

املعلومات وتجربة برامج جديدة؛

•         املرحلة 2 )من نيسان 2016 إىل نيسان 2020(: تنفيذ برنامج مستدام ومرن ومنقح ويشتمل عىل 
مزيد من الخدمات الرقمية إىل جانب البدء مبرشوع رعاية مجتمعي.

3,3        كان النجاح الذي حققه الربنامج مع حلول عيد امليالد 2015 إنجاًزا فعليا نظًرا لضيق الوقت 

وقلة العمليات الرسمية واملوظفني املتوفرين. حيث تشكل فريق الربنامج يف األسابيع التي تلت إعالن 

رئيس الوزراء يف ذلك الوقت عن الربنامج يف أيلول 2015. وكان الهدف منه إعداد خطط وتطبيقها للوفاء 

بااللتزامات الجديدة. كام أن الرشاكة الجيدة وروح الفريق الطيبة أدتا إىل النظرة اإليجابية لطاقم العمل 

بخصوص تجربتهم إىل جانب فخرهم مبا حققوه من إنجازات. ويعزى النجاح الباكر بشكل كبري إىل اإلرادة 

القوية وحسن نوايا جميع املؤسسات املشاركة، حيث كانت منهجية »اشرتاك الجميع« أمًرا الزًما لتحقيق 

الهدف الرئييس بحلول عيد امليالد 2015. إال أنه أقر جميع من تواصلنا معهم أن ال ميكن االستمرار بهذه 

املنهجية. ونتيجة لذلك اتخذ فريق الربنامج فرتة تهدئة يف كانون الثاين 2016 من أجل تصميم برنامج أكرث 

كفاءة.

إنجازات الربنامج

3,4        نجح فريق الربنامج والرشكاء يف تحقيق الهدف املتمثل يف إعادة توطني 1,000 الجئ سوري يف 

اململكة املتحدة بحلول عيد امليالد من عام 2015، وتجاوز الهدف املحدد بنحو 10%، حيث أعيد توطني 1561 

الجئًا سوريًا إضافيًا منذ ذلك الحني، ليصل العدد اإلجاميل إىل 2659 بنهاية حزيران 2016 وهو ما ميثل %13 

من الهدف اإلجاميل. 
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3,5        حتى اآلن انترش الالجئون يف 118 منطقة يف اململكة املتحدة، مقارنة بثالث مناطق فقط قبل أيلول 

2015. وتجدر اإلشارة إىل أن عدد الالجئني املعاد توطينهم يف كل منطقة يرتاوح بني الجئني اثنني يف كل من 

تيست فايل، وتونربيدج ومالينغ، وبازينستوك ودين إىل 138 الجئًا يف كوفنرتي. وأجرت سلطتان محليتان 

إعادة توطني ما يزيد عن 100 الجئ، بينام قامت 35 سلطة محلية أخرى بإعادة توطني ما يقل عن 10 الجئني. 

كام يوجد تباين يف مشاركة السلطات املحلية يف الربنامج واملشاركة عىل نطاق أوسع فيام يخص دعم طالبي 

اللجوء. وعىل سبيل املثال فإن مجليس مدينتي غالسكو ونوتنغهام مشاركان نشطان يف الربنامج، وكذلك الحال 

يف مناطق انتشار املالجئ.1 ومل تشارك سلطات محلية أخرى يف الربنامج أو يف دعم طالبي اللجوء )شكل 7(.

3,6        شّكل معظم الالجئني املعاد توطينهم يف اململكة املتحدة كجزء من الربنامج مجموعات عائلية من 

أربعة إىل ستة أفراد، ووصلت نسبة وجود األطفال تحت سن 18 إىل أقل من النصف بقليل )49%(، وقد قُِبل 

أكرث من النصف )55%( يف الربنامج ألنهم ناجون من التعذيب أو أعامل العنف أو كليهام. )شكل 8(.

 1  منطقة انتشار املالجئ هي منطقة توافق سلطتها املحلية عىل استيعاب طالبي اللجوء حتى حد موضوع مسبًقا. ليست جميع 

    السلطات املحلية مشرتكة.
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شكل ٨
خصائص الالجئ� املعاد توطينهم لنهاية شهر حزيران ٢٠١٦

٢,٦٥٩
الجئ أعيد توطينهم يف اململكة املتحدة كجزء من الربنامج 

األغلبية منهم عائالت 
مكونة من أربعة إلى 

ستة أفراد

انقسام متساو بين 
الجنسين – ٥١٪ ذكور، 

٤٩ إناث

أعيد توطين ٥٠ فرد أعزب كجزء من 
البرنامج حيث كانت أغلبيتهم (٦٦٪) 

من النساء

متوسط األعمار ٢١ سنة

وتتراوح األعمار ما بين 
أعمار أقل من سنة واحدة 

إلى ٨٧ سنة

٤٩٪ أطفال تحت سن ١٨

مالحظات:
١         تقبل اململكة املتحدة عائالت مكونة من ستة أفراد أو أقل، أما العائالت األكرب حجً�، فتنظر إىل كل حالة عىل حدة، حيث أُعيد توط� 

ست عائالت مكونة م� يزيد عن سبعة أفراد بحلول نهاية حزيران ٢٠١٦، بين� رُِفضت ١٤٣ عائلة بسبب حجم األرسة.

٢         قد يفي الالجئون بأكè من معيار واحد من املعايç املعنية بالعرضة للخطر املوجودة يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئ�، ولكن هذا غç مسجل من قبل فريق الربنامج.

املصدر: تحليل مكتب التدقيق الوطني لبيانات وزارة الداخلية

السبب الرئیسي للقبول في البرنامج

ناجون من التعذیب 
أو أعمال العنف أوكلیھما، ٥٥٪

لدیھم احتیاجات قانونیة 
أو حمایة جسدیة، 

أو كلیھما ٪۲٥

لدیھم احتیاجات طبیة، ٪۸

نساء وفتیات معرضات للخطر، ٦٪
أطفال ویافعون معرضون للخطر، ٦٪
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تجارب السلطات املحلية  

3,7        أبدت السلطات املحلية التي تحدثنا إليها تأييًدا شديًدا للربنامج بوجه عام، ولكنها اقرتحت أنه 

باإلمكان إجراء تغيريات من شأنها تحسني طريقة عمل الربنامج وزيادة احتاملية نجاحه. واتفقوا عىل أن 

تنفيذ املرحلة األوىل من الربنامج جرى عىل عجل، إىل جانب أن العمليات التي تضمنت عاملة مكثفة مل تكن 

مستدامة. كام أشاروا إىل اتخاذ فريق الربنامج لخطوات من أجل االستجابة لبعض مخاوفهم، مثل توفري وقت 

أطول لهم لتوفري أماكن إقامة مالمئة. 

3,8        كانت السلطات املحلية التي حظيت بخربة سابقة يف برامج إعادة التوطني أكرث إيجابية من تلك 

السلطات التي ليس لديها أي خربة باألمر )شكل 9(، حيث أسست العديد من السلطات املحلية التي لها 

سابق خربة بربامج إعادة التوطني شبكات قبل ذلك الحني، وأخربونا بقدرتهم عىل توفري الدعم املنسق الالزم 

للمرشوع برسعة أكرب نتيجة هذه الشبكات. 

3,9        عىل الجانب اآلخر فإن السلطات املحلية التي لها خربة أقل مل تكن إيجابية مقارنة بنظرياتها فيام 

يتعلق بالربنامج. حيث طلب العديد منها املزيد من املعلومات عن االحتياجات الصحية لالجئني وعملهم 

ومهاراتهم وتدريبهم ومؤهالتهم حتى يتسنى لهم تكييف الالجئني مع الخدمات املتوفرة. إال أن السلطات 

املحلية أقّرت بتحسن الدعم واإلرشاد املقدم من الحكومة املركزية، مع الرد عىل التساؤالت بشكل أرسع.

3.10        أخربتنا بعض السلطات املحلية بعدم حصولها عىل معلومات كافية من فريق الربنامج بشأن 

أفضل املامرسات يف الربنامج والدروس املستفادة حتى اآلن. أعدت جمعية السلطات املحلية األسكتلندية 

)COSLA(، ورابطة السلطات املحلية )LGA( ورابطة السلطات املحلية الويلزية )WLGA( وسائل قابلة 

للتفاعل معها ملشاركة هذه املعلومات، حيث تشتمل مراكز املعرفة هذه عىل مصادر لسلطات محلية 

ومعلومات الالجئني مثل نسخ من مواد مرتجمة إىل العربية. إىل جانب عملهم مع فريق الربنامج ملشاركة 

دراسات الحاالت. وأسست الروابط والرشاكات اإلقليمية االسرتاتيجية املعنية بالهجرة والسلطات املحلية 

فعاليات وشبكات لدعم السلطات املحلية املشاركة يف الربنامج، وقد لقت هذه الفعاليات والشبكات قبوالً 

حسًنا. كام قدمت السلطات املحلية التي لها خربة بإعادة التوطني الدعم والنصيحة لتلك السلطات قليلة 

الخربة يف هذا الشأن.

3.11        وحدد فريق الربنامج ما عىل السلطات املحلية من مسؤوليات لتقدميها خالل السنة األوىل لالجئ 

يف اململكة املتحدة، ولكن السلطات املحلية هي من تقرر كيفية تنفيذ هذه املسؤوليات؛ فالسلطات املحلية 

عىل سبيل املثال مسؤولة عن توفري مسكن يفي مبعايري السلطات املحلية فضال عن كونه ميسوًرا من حيث 

التكلفة ومستداًما ومجهز ًا بأثاث مالئم. ومع ذلك، فرست السلطات املحلية هذا األمر بشكل مختلف مام 

أدى إىل إمداد الالجئني مبستويات متباينة من املساكن واألثاث. 
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شكل ٩
تعقيبات السلطات املحلية 

«إن برنامج إعادة توطين المستضعفين السوريين له هيكل منظم وموقف أكثر وضوحا بخصوص التمويل كما يتميز 

باشتماله على عملية المثيل لها إلحالة الحاالت إلى جانب تميزه بسالسة تنفيذ العديد من العمليات.

وقد تفاعل زمالء الحكومة المركزية مع البرنامج وكانوا استباقيين في التواصل معنا، ولكن يصعب في بعض األوقات 

مواصلة االتصال باألفراد المتعددين الذين اتصلوا بنا من إدارات حكومية مختلفة ال سيما في الفترة ما بين تشرين 

الثاني إلى كانون األول ٢٠١٥.

وتحقق تحسن كبير في عملية إحالة الحاالت بشكل عام على مدار البرامج السابقة، حيث عقدنا اجتماعات متعددة 

للهيئات المعنية بمراجعة الحاالت من أجل النظر في الحاالت المقدمة إلينا، مما أثبت تميز البرنامج في اإلعداد 

لوصول العائالت وذلك باإلضافة إلى الجودة الفائقة للبيانات."

السلطة المحلية التي لها سابق خبرة ببرنامج البوابة للحماية وخطة إعادة توطين الموظفين المحليين العراقيين 

وخطة إعادة توطين الموظفين المحليين األفغانيين

”تميز التواصل مع فريق إعادة التوطين بوزارة الداخلية باإلفادة الكبيرة وببذل كافة الجهود إلجراء مشاركة بيانات 

الحاالت مع المجلس، حيث تحسنت هذه العملية بشكل ملحوظ كما توافرت البيانات في الوقت المناسب.

كانت هناك مشكالت بعد عيد الميالد ٢٠١٥ فيما يتعلق بالتواصل مع فرق إعادة التوطين بوزارة الداخلية، حيث بدا 

أن هناك زيادة كبيرة في عدد الموظفين، مع جهات اتصال عديدة للمشاكل المختلفة، على سبيل المثال، تخصيص 

العائالت وترتيبات السفر ومناقشات المتابعة حول االندماج. وقد تجزأ التواصل نتيجة لذلك، بيد أنه قد تم حل تلك 

المشكالت اآلن.

وفيما يتعلق بالحاالت المحددة والبيانات المتاحة، فلم يواجه المجلس أي صعوبات باستثناء حاالت قليلة لم تتوافر 

فيها البيانات الصحية في الوقت الذي لزم فيه اتخاذ قرار بشأن قبول إعادة توطينها، لذا ينبغي معالجة هذا األمر ألن 

من الحكمة واإلنصاف تمكين مسؤولي الخدمات الصحية من الوصول لهذه البيانات مقدًما.“

السلطة المحلية التي لها خبرة بخطة اإلخالء الكوسوفية

”تطور اإلرشاد والدعم بمرور الوقت حيث توافرت بيانات محدودة وغير متناسقة في األشهر القليلة األولى، ومضت 

فترات طويلة من عدم اليقين فيما يتعلق بقضايا محددة مثل توفير بيانات القياس الحيوي والترتيبات ألرقام التأمين 

الوطني وما إلى ذلك، وكذلك استغرق تكوين صورة أوضح للتمويل بعض الوقت.

وكانت عملية استقبال الالجئين قبل عيد الميالد ٢٠١٥ متسرعة جداً وأدى ذلك في فترة وجيزة إلى استقبال الحاالت 

والنظر فيها، مما أثر كذلك على جودة البيانات المقدمة لكل من الالجئين وإلينا.

ولم يبدو أن بيانات مرحلة ما قبل الوصول التي أعدت من أجل الالجئين قد وصلت إليهم دائما، حيث برزت بعض 

المشاكل في البيانات الصحية المقدمة سابًقا مثل وجود أسماء وتواريخ ميالد غير صحيحة، مما أدى إلى استغراق وقت 

(بشكل مفهوم) لتكوين صورة أوضح ولوضع أسس رسمية للعمليات.“

السلطة المحلية التي ال خبرة لها ببرامج إعادة التوطين في المملكة المتحدة

املصدر: إفادة السلطات املحلية ملكتب التدقيق الوطني 
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مهارات الرتجمة واللغة اإلنجليزية

3.12         معظم السوريني املُعاد توطينهم ليس لديهم مستوى معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية بحيث 

يتسنى لهم تحقيق االكتفاء الذايت يف اململكة املتحدة< ويقع عىل عاتق السلطات املحلية - أو منظامت القطاع 

الثالث التي تقوم باإلجراءات نيابة عنها- مسؤولية التأكد من إتاحة خدمات الرتجمة. بيد أنه من غري الواضح 

كيف يُنفذ هذا عمليًا، عىل سبيل املثال ما إذا كان ينبغي لوزارات الحكومة أو السلطات املحلية أو رشكائهم 

الذين ينجزون تلك املهام توفري مرتجمني للمهام الروتينية املتعلقة بالصحة أو الرفاهة أو الرعاية االجتامعية 

أو العمل. تعتمد العديد من السلطات املحلية ومنظامت القطاع الثالث عىل الشبكات غري الرسمية لتوفري 

خدمات الرتجمة، مثل املتطوعني أو الالجئني الذين يتمتعون مبستوى أفضل يف التواصل باللغة اإلنجليزية.

3.13        كام تقع عىل عاتق السلطات املحلية أيًضا املسؤولية عن إجراء الرتتيبات الالزمة لاللتحاق 

بفصول تعلم اللغة اإلنجليزية يف غضون شهر واحد من وصول الالجئ، وحتى مدة ال تتجاوز 12 شهًرا، 

وأخربتنا السلطات املحلية والالجئون أن الدعم الذي تستلمه السلطات املحلية يُستخدم لتمويل حوايل أربع 

ساعات تعليمية أسبوعيًا. وذكر كالهام أن هذا ال يكفي لتعلم اللغة اإلنجليزية بشكل رسيع وغري مفصل 

بصورة كافية تسمح لالجئني باالندماج يف املجتمعات بشكل مالئم والحصول عىل الخدمات دون الحاجة إىل 

مرتجمني. يقدم فريق الربنامج متويل منفصل مببلغ ال يتجاوز 500 جنيه اسرتليني لكل الجئ لالنضامم إىل 

دورات إضافية لتعلم اللغة اإلنجليزية من أجل تحسني مهاراتهم بغية حصولهم عىل وظائف، فضالً عن بدل 

رعاية لألطفال حتى يتمكن الالجئون الذين لديهم أطفال دون سن الدراسة من حضور هذه الدورات2، ومن 

غري الواضح ما إذا كان هذا التمويل معروفًا أو يُعمل به . وال يوجد يف الوقت الحايل أي متطلبات أو برنامج 

عمل لالنضامم إىل فصول تعلم اللغة اإلنجليزية بعد قضاء الالجئ العام األول يف اململكة املتحدة.

3.14        وعىل الرغم من أننا سمعنا عن مناذج ناجحة، مثل أفراد نجحوا يف الحصول عىل أماكن يف خطط 

التدريب أو األعامل التطوعية بصفتهم مرتجمني، مام أدى إىل حصولهم عىل وظائف بدوام كامل، ما زالت 

اللغة متثل حاجًزا أساسيًا يعوق حصول الالجئني عىل الوظائف. قد يكون االستثامر يف التدريب اللغوي ودعم 

الخدمات مفيًدا عىل املدى الطويل. ويف أيار 2016، توصلت منظمة تينت وشبكة االقتصاد السيايس املفتوحة 

)OPEN( إىل أن استثامر يورو واحد يف الرتحيب بالالجئني يف االتحاد األورويب قد ينتج عنه ربح 2 يورو 
تقريبًا كفوائد اقتصادية خالل خمس سنوات.3

تجارب الالجئني 

3.15        قابلنا مجموعتني من الالجئني املُعاد توطينهم يف اململكة املتحدة يف برادفورد ونوتنغهام، وأخربنا 

الالجئون الذين تحدثنا معهم أن تجربة الربنامج اتسمت باإليجابية بشكل عام وأنه يبدو أن العملية قد جرت 

بسالسة وأنهم قد تلقوا ترحيبًا حاًرا من املجتمعات التي أُعيد توطينهم فيها.

2  رصح وزير الداخلية يف 4 أيلول 2016 أنه تم تخصيص عرشة ماليني جنيه اسرتليني لتعليم اللغة اإلنجليزية ملساعدة الالجئني عىل االندماج 

يف املجتمعات، باإلضافة إىل الدعم املقدم للسلطات املحلية لكل شخص. وستقدم وزارة التعليم مبلًغا يصل إىل 4 ماليني جنيه اسرتليني عىل 

مدار األربع سنوات القادمة، ويدخل املبلغ املتبقي -الذي يُتوقع أن يصل إىل حوايل 6.5 مليون جنية اسرتليني- ضمن مبلغ الـ 17.3 مليون جنيه 

اسرتليني املشار إليه يف الفقرة 2.14 واملخصص للتكاليف التي تتكبدها وزارة الداخلية وغريها من وزارات الحكومة التي ال يغطيها متويل 

املساعدة اإلمنائية الرسمية.

3  فيليب ليجرين، عمل الالجئني: استثامر إنساين يحقق عوائد اقتصادية، منظمة تينت وشبكة االقتصاد السيايس املفتوحة، أيار 2016.
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3.16        وبينام اتسمت التجارب باإليجابية بشكل عام فقد أدى عدم الوضوح حول الربنامج والحياة 

يف اململكة املتحدة إىل إثارة القلق. فقد أخربنا الالجئون أن املعلومات التي حصلوا عليها قبل وصولهم إىل 

اململكة املتحدة قد تكون متناثرة فيام يتعلق باملكان املُعاد توطينهم فيه وما ميكن أن يتوقعوه فيام يتعلق 

بالبيئة املحيطة بهم واملجتمع املحيل والخدمات املتاحة. كان أن العديد من الالجئني قد تلقوا إرشادات 

متناقضة حيال املزايا التي ميكنهم الحصول عليها. وقد طلب الالجئون الذين تحدثنا معهم توضيح حالة 

هجرتهم، عىل سبيل املثال ما إذا كانوا يستطيعون السفر خارج اململكة املتحدة أو تقديم طلب إلعادة مل 

شمل األرسة. واألهم من ذلك أنه انتابهم القلق حيال موقفهم يف نهاية برنامج السنوات الخمس وما إذا كانوا 

سيُجربون عىل العودة إىل سوريا.

وضع الالجئني يف اململكة املتحدة

3.17        رغم تسميتهم بالالجئني، إال أنه مُينح األشخاص املُعاد توطينهم يف اململكة املتحدة يف إطار الربنامج 

وضع الحامية اإلنسانية بدالً من وضع الجئ. ويُعد وضع الحامية اإلنسانية أحد أشكال أوضاع الهجرة الذي 

متنحه وزارة الداخلية إىل الشخص الذي ال يستويف معايري وضع الالجئ ولكنه قد يواجه خطًرا حقيقيًا يتمثل 
يف تعرضه ألرضار خطرية إذا عاد إىل وطنه.4

3.18        ال يحق لالجئني أو الحاصلني عىل وضع الحامية اإلنسانية الحصول عىل استحقاقات العجز مثل 

بدل مقدمي الرعاية أو استحقاقات االستقالل الشخيص نظًرا لعدم استيفائهم الرشوط الالزمة الختبار اإلقامة. 

وذكرت املنظامت والجمعيات الخريية املعنية بدعم الالجئني السوريني أن هذا مل يُوضح لالجئني بصورة 

جلية وعىل نحو متسق حتى اآلن، ونظًرا إلعادة توطني بعض الالجئني يف اململكة املتحدة عىل وجه الخصوص 

بسبب اإلصابة بأحد أشكال العجز أو حالتهم الصحية، فقد يشكل هذا التناقض صعوبات لبعض الالجئني وقد 

يكون له أثر سلبي عىل تجاربهم.

3.19        يؤثر وضع الحامية اإلنسانية عىل إمكانية وكيفية سفر الالجئني املوجودين بالربنامج إىل الخارج 

وزيارتهم أفراد العائلة ، فيلزم الالجئني املوجودين بالربنامج الذين ال يحملون جواز سفر سوري وال 

يستطيعون الحصول عليه إحضار شهادة سفر حتى يتسنى لهم السفر خارج اململكة. بينام يلزم الحاصلني عىل 

وضع الجئ إحضار وثيقة سفر صادرة مبوجب اتفاقية. هناك اختالفات بني شهادة السفر ووثيقة السفر يف 

التكلفة واالستحقاقات الواجبة مبوجب كل منهام،5 ومل يكن ذلك واضًحا لكل ا لالجئني الذين تحدثنا معهم.

3.20        مُينح كل من الحاصلني عىل وضع الجئ أو وضع الحامية اإلنسانية ترصيح إقامة باململكة املتحدة، 

وهذا الترصيح صالح ملدة خمس سنوات وقابل للتجديد،6 وبعد مرور خمس سنوات يستطيع الفرد )ومن 

يعوله( تقديم طلب للحصول عىل ترصيح بقاء ألجل غري مسمى للبقاء يف اململكة املتحدة. مُينح الالجئون 

املُعاد توطينهم مبوجب الربامج األخرى -مثل برنامج غاتواي للحامية- ترصيح بقاء ألجل غري مسمى فور 

وصولهم إىل اململكة املتحدة. ويستطيع املشاركون يف الربنامج السوري تقديم طلب للّم شمل أفراد أرسهم 

املقربني و الحصول عىل وضع الجئ يف اململكة املتحدة وفًقا لقواعد الهجرة املتبعة يف اململكة املتحدة. ويبدو 

أن الالجئني أو من يدعمهم ال يعون ذلك جيًدا.
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 4    يُرجى االطالع عىل قواعد الهجرة الخاصة بوزارة الداخلية، املحدثة بتاريخ 14 متوز 2016.  

5    ال تقبل بعض الدول األعضاء يف االتحاد األورويب شهادات السفر، بينام تُقبل وثيقة السفر يف نطاق أوسع، كام أن شهادة السفر باهظة 

الثمن وصالحة فقط طوال فرتة الرحلة، بينام وثيقة السفر صالحة ملدة 10 أعوام.

6    انظر الحاشية 22.



نطاق التحديات املتبقية

3.21        حدد فريق الربنامج األهداف الداخلية الربع سنوية ملساعدة الربنامج عىل بلوغ الهدف العام 

املتمثل يف إعادة توطني 20,000 الجئ بحلول 2020، وأخربنا الفريق أنه كان يف طريقه إىل بلوغ هذا الهدف، 

بيد أن نطاق التحديات املتبقية كبري، فيلزم الفريق إعادة توطني الجئني يف كل ربع سنة مبعدل يفوق ما متت 

إعادة توطينه حتى اآلن. 

3.22        أعاد فريق الربنامج والرشكاء توطني 248 الجئًا سوريًا كمتوسط يف كل شهر يف الفرتة من أيلول 

2015 إىل نهاية آذار 2016. ولو استمر األمر عىل هذا النحو، ملا تسنى للفريق تحقيق الهدف العام بواقع 

6,160 الجئ أقل من الهدف، غري أنه يف هذه الفرتة كان هناك تباطؤ متعمد يف تدفق الالجئني بعد عيد امليالد 

2015. وأعاد فريق الربنامج والرشكاء توطني 1,044 الجئًا يف الفرتة من نيسان إىل حزيران 2016، مام يشكل 

زيادة عن الهدف الربع سنوي املتمثل يف إعادة توطني 1,030 الجئًا. وميثل هذا زيادة يف متوسط عدد الالجئني 

املُعاد توطينهم ليصل إىل 348 الجئًا كل شهر. ويُعد هذا األداء أفضل من سابقه ولكن إذا ما استمر الوضع 

عىل هذا النحو، فسينتج عنه عدم بلوغ الهدف العام بواقع 1,680 الجئ. فيلزم عىل فريق الربنامج والرشكاء 

االستمرار يف زيادة عدد الالجئني املُعاد توطينهم كل ربع عام، وهو ما أخربنا الفريق أنه يثق من تحقيقه 

)الشكل 10(.
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الجزء الرابع

إدارة مخاطر تنفيذ الربنامج

4.1        يتناول هذا الجزء من التقرير كيفية إدارة املخاطر املقرتنة بتنفيذ برنامج إعادة توطني السوريني 

املعرضني للخطر )الربنامج( بصورة ناجحة يف املستقبل، مبا يف ذلك ما ييل: العوامل التي قد تشري إىل عدم 

بلوغ الهدف املتمثل يف إعادة توطني 20,000 الجئ، وما إذا كان من املحتمل نجاح تطورات الربنامج 

املخططة.

4.2        تتوفر النسخة الكاملة من التقرير مبا يف ذلك هذا الجزء باللغة اإلنجليزية عىل موقعنا اإللكرتوين 
https://www.nao.org.uk/report/the-syrian-vulnerable-persons-resettlement-(

.)programme/
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ت  هذه الوثيقة مملوكة ملكتب التدقيق الوطني، وأُِعدَّ

لتكون أساًسا لتقرير رسمي من املقرر تقدميه للربملان 

يف الوقت املناسب. وهي مقدمة بشكل رسي فقط 

بغرض التحقق من دقة املعلومات الواردة فيها واكتاملها 

وللحصول عىل اآلراء بشأن االستنتاجات املؤقتة التي تم 

التوصل إليها، وتحتوي الوثيقة عىل معلومات حصل عليها 

مكتب التدقيق الوطني مبوجب صالحيات قانونية ممنوحة 

له فقط لالضطالع مبهامه التنظيمية.

ال يجوز اإلفصاح عن الوثيقة أو أي جزء من محتوياتها إىل 

أي طرف آخر ما مل يرصح مكتب التدقيق الوطني باإلفصاح 

عنها. يجب حامية الوثيقة يف جميع األوقات حتى ال تُنرش 

محتوياتها أو تستخدم بشكل غري مرشوع، وقد يتسبب 

اإلفصاح غري املرصح به يف اتخاذ إجراءات قانونية.

طُبع هذا التقرير عىل Evolution Digital Satin وهو يشتمل عىل 

مواد تم الحصول عليها من غابات مستدامة يتم إدارتها بطريقة 

.)FSC( مسؤولة تم اعتامدها وفقاً ملجلس اإلرشاف عىل الغابات

لب الخشب قابل إلعادة التدوير متاماً وخايل من الحمضيات.

 ،14001 ISO كام أن طابعاتنا حاصلة عىل االعتامد البيئي الكامل

والذي يضمن تطبيق إجراءات فعالة إلدارة النفايات واملامرسات 

التي قد تؤثر عىل البيئة.
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